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Dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước, phục vụ chỉ 
đạo điều hành cấp nước cho sản xuất nông nghiệp vùng Thượng, vùng 

Giữa và vùng Ven Biển ĐBSCL trong mùa lũ năm 2018 

 

BẢN TIN ĐỘT XUẤT 

NHẬN ĐỊNH TÁC ĐỘNG CỦA VỠ ĐẬP XEPIAN – XE NAM NOY, 

Ở LÀO LÊN LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG  

 

I. THÔNG TIN VỀ VỤ VỠ ĐẬP XEPIAN – XE NAM NOY 

Dự án điện Xe Pian Xe Namnoy nằm trên cao nguyên Bolaven, cách thủ đô 

Vientiane của Lào khoảng 550 km về phía Đông Nam. Dự án được xây dựng trên diện 

tích đất 238 ha được thuê trong thời gian 32 năm. 

Dự án bao gồm việc xây dựng ba đập: Đập Houay Makchan, Đập Xe Pian và Đập 

Xe – Namnoy dọc theo sông Mekong. Nó sẽ bao gồm một hồ chứa lưu trữ lớn trên sông 

Xe Namnoy, đường hầm dưới lòng đất, đường thủy trục, và một nhà máy ngoài trời có 

bốn máy phát điện (ba tuabin Francis và một tuabin Pelton). 

Hồ chứa Xe Namnoy sẽ cao 73 m và dài 1.600 m, với dung tích 1.043 triệu m3 

sẽ được lấy từ các lưu vực Houay Makchan và Xe Pian và được lưu trữ tại hồ chứa Xe 

Namnoy.  

Hãng thông tấn nhà nước Lào (KPL) cho biết vụ việc vỡ đập xảy ra tại đập thủy 

điện Xepian – Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu vào lúc 20 h ngày 23/7. Các nguồn thông tin 

với rất nhiều số liệu khác nhau về dung tích hồ chứa. Tuy nhiên, theo các thông tin thu 

thập được thì hồ mới bắt đầu tích nước từ tháng 3/2018, ước tính dung tích hồ đến 

thời điểm trước khi vỡ chỉ vào khoảng trên dưới 500 triệu m3 nước, khoảng cách từ hồ 

theo sông SeKong (dòng nhánh) đến trạm StungTreng trên sông Mekong khoảng 200 

km, và đến trạm Kratie khoảng 320 km, khoảng 650 km đến trạm Tân Châu, Việt Nam. 
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Hình 1. Vị trí hồ thủy điện XePian – Xe Nam Noy 

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỠ ĐẬP ĐẾN LŨ SÔNG MÊ CÔNG 

2.1. Các tác động của vỡ đập đến dòng chảy lũ thượng lưu 

Theo kết quả đo đạc mực nước tại các trạm thượng nguồn dọc sông Mê Công của 

Ủy hội sông Mê Công Quốc tế công bố, mực nước tại trạm Stung Treng bắt đầu xuống 

từ ngày 22/7 sau khi đạt đỉnh 9,48 m ngày 21/7 và mực nước lúc 7h sáng ngày 23/7/2018 

là 8,90 m, tuy nhiên lúc 7 h sáng ngày 24/7/2018 lên lại 9,25 m (tăng 35 cm) đây là 

tác động của vỡ đập Xepian – Xe Nam Noy. Theo mực nước mới nhất lúc 16 h ngày 

24/7/2018 mực nước tại Stung Treng quan trắc được là 9,37 m, do vậy tác động của 

vỡ đập lên mực nước tại Stung Treng là 47 cm. 
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Hình 2. Mực nước lúc 7h sáng từ 1/6 – 31/10 trạm Stung Treng 

2.2. Tác động của vỡ đập đến lũ vùng ĐBSCL 

Kết quả tính toán mô phỏng khi xảy ra vỡ đập cho thấy: Tác động của vỡ đập bắt 

đầu ghi nhận được tại trạm Tân Châu và Châu Đốc vào ngày 26/7 (sau vỡ 3 ngày) với 

mức gia tăng 2 – 4 cm, mức độ tăng mực nước lớn nhất 3 – 5 cm ngày 27/7 (sau vỡ 4 

ngày). Nhìn chung, mức tác động đến ĐBSCL là không đáng kể (chi tiết xem bảng 01). 

Bảng 01: Mực nước dự báo tại Tân Châu và Châu Đốc – có và không có vỡ đập 

Trạm 24/07/2018 25/07/2018 26/07/2018 27/07/2018 28/07/2018 

Bình thường 

Tân Châu 2,45 2,50 2,60 2,70 2,80 

Châu Đốc 2,00 2,10 2,15 2,25 2,35 

Xét đến vỡ đập 

Tân Châu 2,45 2,50 2,64 2,75 2,83 

Châu Đốc 2,00 2,10 2,17 2,28 2,37 

III. KẾT LUẬN 

Tác động của vỡ đập sẽ làm gia tăng mực nước dòng chính sông Mê Công đoạn 

từ Stung Treng trở xuống, gia tăng lớn nhất tại Stung Treng vào khoảng 50 cm, giảm 

xuống khoảng 30 cm tại Kratie và khi xuống đến Tân Châu và Châu Đốc mức độ gia 

tăng mực nước chỉ dưới 5 cm, nói chung ảnh hưởng đến lũ ĐBSCL là không đáng 

kể. 

Tuy nhiên, hiện nay lũ đầu vụ tuy không cao nhưng khả năng bắt đầu từ ngày 

25/7/2018 sẽ vào chu kỳ triều cường cuối tháng 7 (dự kiến triều đạt đỉnh vào ngày 

31/7/2018) khả năng các vùng sản xuất lúa Hè Thu ngoài đê bao và đê bao không 

đảm bảo ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Thị xã Kiến Tường và huyện Mộc Hóa 

của tỉnh Long An sẽ có khả năng bị ảnh hưởng đáng kể. Vì vậy, kiến nghị các địa 

phương cần chuẩn bị các phương án ứng phó để giảm thiểu thiệt hại cho người dân. 

VIỆN TRƯỞNG 

Mực nước gia tăng do ảnh hưởng của vỡ đập 


